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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา  
(หลกัสูตรนานาชาต/ิ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ท่าพระจนัทร์ /คณะศิลปศาสตร์ / โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสูตร :  25420051100204 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา  
     (หลกัสูตรนานาชาติ)   
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in British and American Studies 
     (International Program) 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรบณัทิต (องักฤษ–อเมริกนัศึกษา) 
   ช่ือยอ่ ศศ.บ. (องักฤษ–อเมริกนัศึกษา) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Arts (British and American Studies) 
   ช่ือยอ่ B.A. (British and American Studies) 
3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
  -  
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 132 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลกัสูตร   
หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ 
หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
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5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกนัศึกษา 
(หลกัสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556  

   ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 
  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
   ในมติเวยีน เม่ือวนัท่ี 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 
   เม่ือวนัท่ี 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา  2563   

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
8.1 ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
8.2 เจา้หนา้ท่ีสถานทูต องคก์รระหวา่งประเทศ   
8.3 พนกังานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 

9. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยท์่าพระจนัทร์ 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในหลากหลาย
สาขาวชิา ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เปิดสอนในสาขาวิชาใหม่ตามความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกบัหลกัสูตรองักฤษ-อเมริกนัศึกษาท่ีมุ่งเพื่อผลิตบณัฑิตให้มีลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน อยา่งไรก็ตาม การพฒันาหลกัสูตรก็ยงัให้ความส าคญักบั
ความรอบรู้ทางวชิาการ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองดีของสังคม  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัท าให้การติดต่อเช่ือมโยงตลอดจนการแลกเปล่ียนระหว่าง
วฒันธรรมเป็นไปอย่างกวา้งขวางและรวดเร็วการผลิตบณัฑิตดา้นองักฤษ-อเมริกนัศึกษาจ าเป็นตอ้ง
พฒันาองคค์วามรู้และกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
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11. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรของโครงการอังกฤษ -อเมริกันศึกษามุ่งเน้นการตระหนักรู้เท่าทันสังคม 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองและมีความรอบรู้ดา้นวฒันธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมได ้ในขณะเดียวกนัหลกัสูตรตอ้งมีความ
เขม้แขง็ทางวชิาการอยา่งครบถว้น 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
นบัตั้งแต่โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษาได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ไดผ้ลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพป้อนเข้าสู่สังคมซ่ึงล้วนเป็นก าลังส าคัญในตลาดแรงงาน สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งพฒันาองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นและเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ  

12. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน (เช่น รายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้
บริการวิทยาลยั /คณะ / ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน) 

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
    นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
1) หมวดสังคมศาสตร์  บงัคบั 2 วชิา 6 หน่วยกิต  

มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา  3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement  
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  

2) หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต   

มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม  3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills  

3) หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  บงัคบั  1 วชิา 3 หน่วยกิต  
มธ.103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื  3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability  

4) หมวดภาษา  บงัคบั  3 วชิา 9 หน่วยกิต  

มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development ไม่นบัหน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing  
มธ.105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English   
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มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication  

 
ส่วนที ่2: นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งหมด 3 วชิา 9 หน่วยกิต 

มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา        3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์ 
                 TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions  

       มธ.116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์  ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง 

 3 (3-0-6) ศิลปกรรมศาสตร์ 

TU116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing  Arts 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่    3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์ 
TU117 Development of the Modern World  

 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

โครงการองักฤษ-อเมริกนัเป็นโครงการพิเศษ หลกัสูตรนานาชาติภายใตก้ารก ากบัดูแลมาตรฐานทาง
การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์   

 
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งลึกซ้ึงเก่ียวกบัรากฐานทางวฒันธรรมและวิวฒันาการของ
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาในดา้นประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ภาษาและวฒันธรรม วรรณคดี ศิลปะ รวมทั้งนกัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง มี
ความคิดเชิงวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ ตลอดจนสามารถน าความรู้เชิงสหวทิยาการท่ีไดศึ้กษาไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาในขั้นสูงต่อไป นอกจากน้ี ยงัฝึกให้นกัศึกษามีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ
ส่ือสารไดอ้ยา่งดี 
ความส าคัญ 
หลกัสูตรองักฤษ-อเมริกนัศึกษาเป็นหลกัสูตรสหวทิยาการท่ีจะสามารถท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
รากฐานวฒันธรรมตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัในโลกปัจจุบนั ดงันั้น การศึกษาเพื่อให้รู้จกัและท าความเขา้ใจกบั
ประเทศทั้งสองจึงเป็นประโยชน์ในการติดต่อสร้างความสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะมีต่อไปในอนาคต 
 



มคอ.2 
 

5 

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะดงัน้ี 

1) มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาในเชิงสหวทิยาการ 
2) มีทกัษะภาษาองักฤษในการส่ือสาร โดยศึกษาผา่นเน้ือหาวิชาต่าง ๆ 
3) มีความสามารถในการวเิคราะห์วจิารณ์เหตุการณ์ต่างๆและประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ

องักฤษหรือสหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ย
กวา่ 6 สัปดาห์แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีท่ี 1 – 4  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี  

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วนั – เวลาราชการปกติ   
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) มีผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 2.5 หรือเทียบเท่าเช่น ผลสอบ GCE/ 
GCSE/IGCSE จ านวน 5 วชิา คะแนนไม่ต ่ากวา่ C ในแต่ละวิชา (ไม่รวมภาษาไทย), ผลสอบ IB 
จ านวน 5 วิชา คะแนนไม่ต ่ากวา่ 4 ในแต่ละวิชา, ผลสอบ GED คะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ 2,250 
และมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 410 ในแต่ละวชิา 

2) มีผลคะแนนทดสอบทางภาษาองักฤษประเภทใดประเภทหน่ึงต่อไปน้ี TU-GET 500, IELTS 6, 
TOEFL (iBT) 61, SAT 350 (Critical reading), NEW SAT 350 (Reading and Writing), O-Net 
วชิาภาษาองักฤษ 70 % วชิาสังคมศึกษา 50% 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาขั้น

อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลยัหรือตามขอ้ตกลง หรือ
การคดัเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศ
มหาวทิยาลยั   

การรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คดัเลือกโดยพิจารณาจาก 

1) ผลการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 2.5 หรือเทียบเท่าเช่น ผลสอบ GCE/ 
GCSE/IGCSE จ านวน 5 วชิา คะแนนไม่ต ่ากวา่ C ในแต่ละวิชา (ไม่รวมภาษาไทย), ผลสอบ IB 
จ านวน 5 วิชา คะแนนไม่ต ่ากวา่ 4 ในแต่ละวิชา, ผลสอบ GED คะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ 2,250 
และมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 410 ในแต่ละวชิา 

2) ในกรณีนกัศึกษาต่างชาติ จะตอ้งมีผลคะแนนไม่ต ่ากวา่  2.5 เม่ือน ามาเทียบเท่ากบัระบบคะแนน
เฉล่ีย 4.0 ในกรณีท่ีศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 
จะตอ้งแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ ตามขอ้ 3) 

3) ผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษประเภทใดประเภทหน่ึงต่อไปน้ี TU-GET 500, IELTS 6, 
TOEFL (iBT) 61, SAT 350 (Critical reading), NEW SAT 350 (Reading and Writing), O-Net 
วชิาภาษาองักฤษ 70 % วชิาสังคมศึกษา 50% 

4) ผลการสอบขอ้เขียน 
5) ผลการสอบสัมภาษณ์ 

การสมคัรสอบและการคดัเลือกเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาใหม่ของโครงการองักฤษ-อเมริกันศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีภูมิหลังด้านการศึกษาท่ี
หลากหลาย อาทิ เป็นผูจ้บการศึกษาระบบมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัจากโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจากหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
หรือเป็นผูจ้บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือเป็นผูจ้บการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งยงัมีนักศึกษาต่างชาติสมคัรเขา้ศึกษาด้วย ดงันั้น นักศึกษาของ
โครงการฯ จึงมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิชาการแตกต่างกนั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาส าหรับ
นกัศึกษาบางส่วนในการศึกษารายวชิาต่าง ๆ ได ้

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษาไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนเพื่อปรับระดบัความรู้ของนกัศึกษาใหม่
ก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาอยา่งเพียงพอก่อนเร่ิม
การศึกษาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร   

   3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 132 หน่วยกิต 
     ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นกัศึกษาตอ้งใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลกัสูตร อยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร   

   นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่นอ้ยกวา่ 132 หน่วยกิต โดยศึกษารายวชิา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 

1) วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
2) วชิาเฉพาะ       93 หน่วยกติ 

     2.1)  วชิาบงัคบั    57  หน่วยกิต 
     2.2)  วชิาบงัคบัเลือก    36  หน่วยกิต 

3) วชิาเลือกเสรี        9 หน่วยกติ 
3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     

3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวัโดยมีความหมายดงัน้ี  

 อกัษรยอ่ อษ. หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวิชาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา 
   ตวัเลข  มีความหมาย ดงัน้ี 
  เลขหลกัหน่วย   

เลข 0-2  หมายถึง วชิาบงัคบั 
เลข 3-5  หมายถึง วชิาบงัคบัเลือก 
เลข 6-7  หมายถึง วชิาเลือก 

เลขหลกัสิบ 
เลข 0-1    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทกัษะภาษา 
เลข 2-3 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวรรณคดี 
เลข 4 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาศิลปะ 
เลข 5-6 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
เลข 7-8 หมายถึง วชิาในหมวดการเมืองและสังคมศาสตร์ 
เลข 9 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาคน้ควา้อิสระ 
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เลขหลกัร้อย 
เลข 1    หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 1 
เลข 2    หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 4 
 

 3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1) วชิาศึกษาทัว่ไป      30             หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่   
30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1: เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

1) หมวดสังคมศาสตร์  บงัคบั 2 วชิา 6 หน่วยกิต  
มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement  
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  

2) หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต   

มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม  3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills  

3) หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  บงัคบั  1 วชิา 3 หน่วยกิต  
มธ.103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื  3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability  

4) หมวดภาษา  บงัคบั  3 วชิา 9 หน่วยกิต  

มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development ไม่นบัหน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing  
มธ.105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English   
มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication  
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ส่วนที ่2: นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งหมด 3 วชิา 9 หน่วยกิต 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3 (3-0-6)  

       TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions  
มธ.116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์  ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง 
3 (3-0-6)  

TU116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing  Arts 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่ 3 (3-0-6)    
TU117 Development of the Modern World  

 
2) วชิาเฉพาะ    93 หน่วยกติ 

     2.1) วชิาบังคับ    57 หน่วยกติ 
     นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาบงัคบัทุกรายวชิา รวม 57 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 
  อษ.101 การอ่านเชิงวชิาการ   3 (3-0-6) 
  BS101  Academic Reading 
  อษ.111  การเขียนเชิงวชิาการ       3 (3-0-6) 
  BS111  Academic Writing 
  อษ.200  การพูดในท่ีสาธารณะ       3 (3-0-6) 

BS200  Public Speaking 
อษ.201  ภาษาองักฤษในฐานะภาษาโลก      3 (3-0-6) 
BS201  English in a Global Context 
อษ.220  วรรณคดีองักฤษเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
BS220  Introduction to British Literature 
อษ.230  วรรณคดีอเมริกนัเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
BS230  Introduction to American Literature 
อษ.250  ประวติัศาสตร์องักฤษ 1      3 (3-0-6) 
BS250  British History 1 
อษ.251  ประวติัศาสตร์องักฤษ 2      3 (3-0-6) 
BS251  British History 2 
อษ.252  ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-6) 
BS252  Britain and the United States in Southeast Asia 
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อษ.260  ประวติัศาสตร์อเมริกา 1      3 (3-0-6) 
BS260  American History 1 
อษ.261  ประวติัศาสตร์อเมริกา 2      3 (3-0-6) 
BS261  American History 2 
อษ.270  ระบบการเมืองการปกครองขององักฤษ     3 (3-0-6) 
BS270  British Government and Politics 
อษ.271  สังคมศาสตร์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
BS271  Introduction to Social Science 
อษ.280  ระบบการเมืองการปกครองของอเมริกา     3 (3-0-6) 
BS280  American Government and Politics 
อษ.320  วรรณกรรมช้ินเอกขององักฤษและอเมริกา    3 (3-0-6) 
BS320  Masterpieces of British and American Literature    
อษ.321  ยคุจกัรวรรดินิยมในประวติัศาสตร์และวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 3 (3-0-6) 
BS321  Empire in British and American History and Literature 
อษ.340  ศิลปะตะวนัตก       3 (3-0-6) 
BS340  Western Art 
อษ.350  แนวคิดองักฤษและอเมริกนั      3(3-0-6) 
BS350  British and American Thoughts 
อษ.390 การฝึกงาน        3(3-0-6) 
BS390    Internship 

 
     2.2) วชิาบังคับเลือก   36 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาจะตอ้งเลือกรายวิชาบงัคบัเลือกจากสายวิชาต่างๆ  3 สายวิชา (สายภาษา วรรณคดีและศิลปะ สาย
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สายการเมืองและสังคมศาสตร์) อยา่งนอ้ยสายละ 2 รายวิชา   (6 หน่วยกิต) รวมทั้งส้ิน 
18 หน่วยกิต  
  นอกจากนั้น นกัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ตามความสนใจ จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ 
สายวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และสายการเมืองและสายสังคมศาสตร์ ใหค้รบ 6 วชิา หรือ  18 หน่วยกิต 

2.2.1 สายภาษา วรรณคดี และศิลปะ 
อษ.313    ส่ือสังคมในสังคมองักฤษและอเมริกนั                  3 (3-0-6) 
BS   313   Social Media in British and American Society 
อษ.323 วรรณคดีสมยัใหม่       3 (3-0-6) 
BS323 Modern Literature 
อษ.324 ชาติพนัธ์ุและอตัลกัษณ์ในวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั   3 (3-0-6) 
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BS324 Ethnicity and Identity in British and American Literature 
อษ.325 แนวคิดหลงัอาณานิคมในวรรณคดี     3(3-0-6) 
BS325 Postcolonialism in Literature 
อษ.333 การละครในองักฤษ       3(3-0-6) 
BS333 Theatre in Britain 
อษ.334 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั      3(3-0-6) 
BS334 British and American Poetry 
อษ.335 การละครในสหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 
BS335 Theatre in the United States 
อษ.343 ศิลปะองักฤษและอเมริกนัยคุใหม่และร่วมสมยั    3 (3-0-6) 
BS343 Modern and Contemporary British and American Arts 
อษ.423 เพศสภาวะในวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั    3 (3-0-6) 
BS423 Gender in British and American Literature 
อษ.424 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณคดีองักฤษ     3 (3-0-6) 
BS424 Selected Topics in British Literature 
อษ.425 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณคดีอเมริกนั     3 (3-0-6) 
BS425 Selected Topics in American Literature  
อษ.434 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณกรรมร่วมสมยั     3 (3-0-6) 
BS434 Selected Topics in Contemporary Literature 
อษ.444 หวัขอ้เฉพาะดา้นศิลปะ       3 (3-0-6) 
BS444 Selected Topics in Art 
 
2.2.2 สายวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
อษ.353  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรมศึกษา     3 (3-0-6) 
BS353 Introduction to Cultural Studies 
อษ.354 ภาพยนตร์และสังคมอเมริกนั      3 (3-0-6) 
BS354 American Film and Society 
อษ.355 ประวติัศาสตร์สังคมและแรงงานของสหรัฐอเมริกา   3 (3-0-6) 
BS355 Social and Labour History of the United States 
อษ.363 วฒันธรรมประชานิยมในองักฤษและสหรัฐอเมริกา   3 (3-0-6) 
BS363 Popular Culture in Britain and the United States 
อษ.364 ภาพยนตร์และสังคมองักฤษ      3 (3-0-6) 
BS364 British Cinema and Society 
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อษ.365 การอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสหรัฐอเมริกา    3 (3-0-6) 
BS365 Immigration in the United States 
อษ.453 ภาพลกัษณ์ของเอเชียในส่ือตะวนัตก     3 (3-0-6) 
BS453 Images of Asia in Western Media 
อษ.454 เช้ือชาติและอตัลกัษณ์ดา้นชนชั้นในองักฤษ    3 (3-0-6) 
BS454 Race and Class Identities in Britain 
อษ.455 หวัขอ้เฉพาะดา้นวฒันธรรมศึกษา     3 (3-0-6) 
BS455 Selected Topics in Cultural Studies 
อษ.463 ประวติัศาสตร์ของแอฟริกนัอเมริกนัและความเคล่ือนไหวดา้นสิทธิพลเมือง  3 (3-0-6) 
BS463 African-American History and the Civil Rights Movement 
อษ.464 หวัขอ้เฉพาะดา้นประวติัศาสตร์องักฤษ     3 (3-0-6) 
BS464 Selected Topics in British History 
อษ.465 หวัขอ้เฉพาะดา้นประวติัศาสตร์อเมริกา     3 (3-0-6) 
BS465 Selected Topics in American History 
 
2.2.3 สายการเมืองและสังคมศาสตร์ 
อษ.273 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการเมืองโลก             3 (3-0-6) 
BS273 Introduction to International Relations and Global Politics 
อษ.274 นโยบายการต่างประเทศขององักฤษ     3 (3-0-6) 
BS274 British Foreign Policy 
 
อษ.275 นโยบายการต่างประเทศของอเมริกา     3 (3-0-6) 
BS275 American Foreign Policy 
อษ.373 จริยศาสตร์        3 (3-0-6) 
BS373 Ethics 
อษ.374 สหรัฐอเมริกาและเอเชีย-แปซิฟิก     3 (3-0-6) 
BS374 The United States and the Asia-Pacific 
อษ.375 เศรษฐกิจของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา    3 (3-0-6) 
BS375 The Economies of Britain and the United States 
อษ.383 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเมือง    3 (3-0-6) 
BS383 Introduction to Political Economy 
อษ.384 องักฤษและยโุรป       3 (3-0-6) 
BS384 Britain and Europe 
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อษ.385 ทฤษฎีประชาธิปไตย       3 (3-0-6) 
BS385 Democratic Theories 
อษ.473 โลกาภิวฒัน์        3 (3-0-6) 
BS473     Globalisation 
อษ.474 องคก์รการเมืองระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
BS474 International Political Organisations 
อษ.475 หวัขอ้เฉพาะดา้นสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
BS475 Selected Topics in Social Science 
อษ.483 หวัขอ้เฉพาะดา้นการเมืององักฤษ     3 (3-0-6) 
BS483 Selected Topics in British Politics 
อษ.484 หวัขอ้เฉพาะดา้นการเมืองอเมริกนั     3 (3-0-6) 
BS484 Selected Topics in American Politics 

3) วชิาเลือกเสรี    9 หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จ  านวน 3 วชิา หรือ 9 หน่วยกิต จากรายวชิาท่ี
เปิดสอนในหลกัสูตร ตามรายวชิาดา้นล่าง หรือเลือกรายวิชาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร
นานาชาติอ่ืนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  อษ.206   ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 1      3 (3-0-6) 
  BS206   Spanish for Communication 1 
  อษ.207   ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 2      3 (3-0-6) 
  BS207   Spanish for Communication 2 

 อษ.306 การอ่านและเขียนเชิงวชิาการระดบัสูง     3 (3-0-6) 
 BS306  Advanced Academic Reading and Writing 

  อษ.316 ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์      3 (3-0-6) 
 BS316 Creative Writing Skills 

  อษ.317  การเขียนและการโนม้นา้วในบริบทดิจิตลั    3 (3-0-6) 
           BS317  Writing and Persuasion in the Digital Context 

 อษ.406 การแปลล่าม        3 (3-0-6) 
 BS406 Interpreting 
 อษ.407   กลวธีิทางวาทะศาสตร์เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล   3 (3-0-6) 
 BS407    Rhetorical Strategies for Effective Communication 
 อษ.497 การคน้ควา้อิสระ       3 (3-0-6) 
 BS497 Independent Studies 
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หมายเหตุ นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้
  1.1  วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ "มธ." ระดบั 100 คือ มธ.100 –  มธ.156  
  1.2   วิชาพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นวิชาศึกษาทัว่ไป
ส่วนท่ี 2) 
 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 
มธ.101   โลก อาเซียน และไทย 3 
มธ.104    การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวิจารณญาณ 3 
มธ.105   ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 
มธ.113   ความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 
อษ.101  การอ่านเชิงวิชาการ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ.102   ทกัษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.103   ชีวิตกบัความยัง่ยืน 3 
มธ.106   ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร 3 
มธ.116   มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง 3 
อษ.111   การเขียนเชิงวิชาการ 3 
มธ.117   พฒันาการของโลกสมยัใหม่ 3 

รวม 18 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อษ.200   การพูดในท่ีสาธารณะ 
อษ.201   ภาษาองักฤษในฐานะภาษาโลก 
อษ.220   วรรณคดีองักฤษเบ้ืองตน้ 
อษ.250   ประวติัศาสตร์องักฤษ 1 
อษ.260   ประวติัศาสตร์อเมริกา 1 

3 
3 
3 
3 
3 

อษ.271   สงัคมศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 
รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อษ.230   วรรณคดีอเมริกนัเบ้ืองตน้ 3 
อษ.251   ประวติัศาสตร์องักฤษ 2 
อษ.252   ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3 
3 

อษ.261   ประวติัศาสตร์อเมริกา 2 3 
อษ.270   ระบบการเมืองการปกครองขององักฤษ 3 
อษ.280   ระบบการเมืองการปกครองของอเมริกา 3 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อษ.320   วรรณกรรมช้ินเอกขององักฤษและอเมริกา  3 
อษ.321   ยคุจกัรวรรดินิยมในประวติัศาสตร์และวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 3 
อษ.340   ศิลปะตะวนัตก 3 
อษ.350   แนวคิดองักฤษและอเมริกนั 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ 3 
  

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายการเมือง และสงัคมศาสตร์ 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายการเมือง และสงัคมศาสตร์ 

3 
3 

วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 3 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน 
อษ.390 การฝึกงาน         

 
3 

 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
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ปีการศึกษาที่ 4 
รวม 15 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวิชาใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวิชาใดกไ็ด ้ 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป  
มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา        3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผา่นกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นตน้ โดยนกัศึกษาจะตอ้ง
จดัท าโครงการรณรงค ์เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  This is 
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.  
Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย         3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World  
  ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตวัอย่างสถานการณ์หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเขา้ใจความซับซ้อนท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งโลก มีจิตส านึก
สากล (Global Mindset) สามารถทา้ทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทศัน์ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน 
                Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their 
political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of 
social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of this 
is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global 
mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
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มธ.102  ทกัษะชีวติทางสังคม         3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
  การดูแลสุขภาพตนเองแบบองคร์วม ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวญิญาณ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญั
ท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จและใชชี้วติในสังคมอยา่งเป็นสุข ดว้ยการพฒันาความสามารถในการดูแลสุขภาพทาง
กาย การจดัการความเครียด การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหา
ทางดา้นจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเขา้ใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การไดรั้บประสบการณ์และความซาบซ้ึง
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะกบัมนุษยใ์นแขนงต่างๆทั้งทศันศิลป์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical, emotional, social ,and spiritual needs ,which is considered. 
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical 
health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, 
emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and 
appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 
มธ.103  ชีวติกบัความย ัง่ยนื         3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลวตัของธรรมชาติ 
มนุษย ์และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดลอ้ม สรรสร้างการใช้พลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขดัแยง้และการแปรเปล่ียน 
ตลอดจนองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนวถีิชีวิตสู่ความย ัง่ยนื    
               This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. 
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and 
resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social 
conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution 
pathways for sustainable lifestyle modifications.  
 
มธ. 050   การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                 ไม่นบัหน่วยกิต 
 การฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
               Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method. 
Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
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มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ       3 (3-0-6) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing  
  การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณผา่นการตั้งค  าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั  เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ทศันคติ สมมติฐาน หลกัฐานสนบัสนุนการใชเ้หตุผล
ท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปของงานเขียน พฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จกั
ถ่ายทอดความคิดและเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอา้งอิงหลกัฐานและขอ้มูลมาใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather 
consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting 
evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective 
presentation techniques.   
 
มธ.105  ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English  
  การพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการอ่าน เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของ
นกัศึกษา 
                Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a 
conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines 
related to students’ field of study.   
 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication 
  กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคโ์ดยมีการคิดเชิงวพิากษเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัและการส่ือสารความคิด
ดงักล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเหมาะสมตามบริบทสังคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ทั้งในระดบับุคคล องคก์ร และ
สังคม 
               Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these 
thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and 
social levels. 
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ศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา       3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นแง่ทศันคติ จริยธรรม และการด ารงชีวติเพื่อให้
นกัศึกษารู้จกัคิด วิเคราะห์ และวจิารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์และสามารถประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจ
ในการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, 
morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order 
that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
มธ.116  มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง     3 (3-0-6) 
TU116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 ศิลปะ บทบาทและความสัมพนัธ์ของศิลปะ กบัพฒันาการของมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยศึกษาจาก
ผลงานศิลปกรรมดา้นทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงวฒันธรรมและพุทธิปัญญาของ
มนุษยชาติ ผูเ้รียนจะไดป้ระจกัษใ์นคุณค่าของศิลปะดว้ยประสบการณ์ของตน ไดต้รึกตรองและซาบซ้ึงในสุนทรียรส 
จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อใหเ้กิดรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ไดเ้รียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวติของคนไทย  
 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and 
environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the 
culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values 
through personal experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is 
placed upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life.  
 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่        3 (3-0-6) 
TU117  Development of the Modern World 
 พฒันาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สังคม วฒันธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนัเป็นพื้นฐานแห่งการเปล่ียนแปลงของโลก
เขา้สู่สมยัใหม่ 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An emphasis is placed upon 
the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science and technology, leading to 
modern world changes. 
 
หลกัสูตรองักฤษ- อเมริกนัศึกษา  
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วชิาบังคับ 
อษ.101        การอ่านเชิงวชิาการ         3 (3-0-6) 
BS101          Academic Reading 
       งานเชิงวชิาการประเภทต่างๆ เนน้เทคนิคการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาความสามารถของ
นกัศึกษาในการอ่านงานวชิาการในหวัขอ้ท่ีหลากหลายดา้นมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
       Different types of academic texts with a special emphasis on effective reading techniques improving 
students ability to deal with diverse subject areas across the humanities and social sciences. 
 
อษ.111        การเขียนเชิงวชิาการ            3 (3-0-6) 
BS111           Academic Writing 
        ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเขียนเชิงวชิาการโดยเนน้การเขียนระดบัความเรียงและการท ารายงานเชิงวชิาการ 
หลกัการพื้นฐานในการอา้งอิงแบบต่างๆ 
        Fundamentals of academic writing with an emphasis on essay and academic report writing; basics of 
academic citation and referencing. 
 
อษ.200         การพูดในท่ีสาธารณะ        3 (3-0-6) 
BS200         Public Speaking 
       การฝึกพูดต่อหนา้สาธารณะทั้งการน าเสนอเชิงวชิาการและเชิงวชิาชีพ เทคนิคการพูดต่อหนา้สาธารณะ
เพื่อน าเสนอขอ้มูล ถกเถียง และโนม้นา้ว  
        Practice of public speaking in both academic and professional settings. Techniques of informative, 
argumentative, and persuasive public speaking. 
 
อษ.201 ภาษาองักฤษในฐานะภาษาโลก       3 (3-0-6) 
BS201 English in a Global Context  
        ลกัษณะส าคญัของภาษาองักฤษ วธิภาษาแบบต่างๆของภาษาองักฤษในโลกในนานาภาษาองักฤษโลก 
บทบาทและสถานะของภาษาองักฤษในฐานะภาษาโลก 
        Significant features of the English language. Varieties of English in the world; an examination of the 
emerging roles and status of English as a global language.  
 
อษ.220 วรรณคดีองักฤษเบ้ืองตน้         3 (3-0-6) 
BS220         Introduction to British Literature 
        ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีองักฤษ ในบริบททางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ตั้งแต่ช่วงศตวรรษ
ท่ี 16 ถึงศตวรรษท่ี 20 
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        An introduction to British literature in its historical and cultural contexts from the sixteenth to the 
twentieth century. 
 
อษ.230 วรรณคดีอเมริกนัเบ้ืองตน้            3 (3-0-6) 
BS230         Introduction to American Literature 
        ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีอเมริกนั ในบริบททางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ตั้งแต่ยคุอาณา
นิคมจนถึงช่วงศตวรรษท่ี 20 
         An introduction to American literature in its historical and cultural contexts from the colonial period 
to the twentieth century. 

อษ.250 ประวติัศาสตร์องักฤษ 1                                                  3 (3-0-6) 
BS250           British History 1  
        ประวติัศาสตร์องักฤษตั้งแต่ยคุปฏิรูปศาสนาถึงศตวรรษท่ี 20 ตอนตน้ วธีิการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ การสูญเสียของสังคมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรุ่งโรจน์ขององักฤษ 
        British history from the period of the Reformation until the early twentieth century; the way ordinary 
people confronted political and economic changes and what price society paid for Britain’s prosperity. 
 

อษ.251 ประวติัศาสตร์องักฤษ 2                                             3 (3-0-6) 
BS251          British History 2  
        พฒันาการขององักฤษในระยะหลายศตวรรษ ท่ีนบัเป็นช่วงท่ีเกิดความสับสนวุน่วายในประเทศและ
นอกประเทศ เร่ิมตน้ตั้งแต่สมยัเอด็เวร์ิดเดียน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1900 
        The development of Britain through the various eras that characterized what was a tumultuous century 
both at home and abroad, beginning with the Edwardian period of the early 1900s. 
 

อษ.252 ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        3 (3-0-6) 
BS252          Britain and the United States in Southeast Asia 
        การศึกษาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ของประเทศไทย เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศในโลก
ตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหรัฐอเมริกาและองักฤษ ตั้งแต่ยคุจกัรวรรดินิยมจนถึงปัจจุบนั 
         An exploration of the history of Thailand and Southeast Asia’s interactions with the Western World, 
especially the United States and Britain, beginning with the age of colonialism and continuing through to the 
present day. 
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อษ.260 ประวติัศาสตร์อเมริกา 1                            3 (3-0-6) 
BS260          American History 1 
        ประวติัศาสตร์อเมริกาตั้งแต่ยคุก่อตั้งอาณานิคมถึงช่วงส้ินสุดสงครามสเปน-อเมริกา พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ของสังคมอเมริกนั ระบบการเมือง และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หวัขอ้รวมถึงการปฏิวติัอเมริกา 
การปฏิวติัอุตสาหกรรมและคตินิยมถ่ิน สงครามกลางเมือง และการส้ินสุดของทาส ยคุรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
        American history from the colonial period to the Spanish-American War, the historic development of 
American society, the United States’ political and economic system. Topics included: the American Revolution, 
the Industrial Revolution and Sectionalism, the Civil War and the end of slavery, the rise of Big Business. 
 
อษ.261 ประวติัศาสตร์อเมริกา 2                       3 (3-0-6) 
BS261           American History 2 
        ประวติัศาสตร์อเมริกาตั้งแต่ช่วงสงครามระหวา่งสเปน-อเมริกาถึงปัจจุบนั ช่วงสงครามโลก สงครามเยน็
จนถึงปัจจุบนั 
        American history from the Spanish-American War, through the World Wars, The Cold War, and on 
through to the present. 
 
อษ.270 ระบบการเมืองการปกครองขององักฤษ                                3 (3-0-6) 
BS270           British Government and Politics 
        การปกครองระบบรัฐสภาขององักฤษ บทบาทของพรรคการเมืองในการจดัตั้งรัฐบาลและฝ่ายคา้น 
ประเด็นทางการเมืองร่วมสมยัขององักฤษและผลกระทบต่อประสิทธิผลของรัฐบาลในสหราชอาณาจกัร 
        The British parliamentary system and the role of political parties in government and opposition. 
Contemporary political issues and their impacts upon the effectiveness of government in the United Kingdom. 
 
อษ.271 สังคมศาสตร์เบ้ืองตน้                        3 (3-0-6) 
BS271           Introduction to Social Science 
        ภาพรวมของสังคมศาสตร์ เพื่อใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัการวเิคราะห์สังคมมนุษย ์ศาสตร์พื้นฐานต่างๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวทิยา 
         An overview of the social sciences to acquaint students with the analytical study of human society. 
Foundational disciplines such as Economics, Political Science, and Sociology. 
 
อษ.280 ระบบการเมืองการปกครองของอเมริกา                                3 (3-0-6) 
BS280          American Government and Politics 
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        อุดมการณ์และระบบการปกครองของการเมืองอเมริกนั โดยเนน้เร่ืองสถาบนัและกระบวนการหลกัๆใน
ทั้งระดบัระดบัรัฐและรัฐบาลกลาง และกฏหมาย ระบบการปกครองของอเมริกนัท่ีเก่ียวของกบัระบบอ่ืนๆทัว่โลก 
บทบาทของเสรีภาพพลเมืองในระบบการปกครองอเมริกนั และเหตุการณ์ร่วมสมยัทางการเมืองอเมริกนั 
        The ideology and system of American politics, focusing on major institutions and processes of both 
federal and state governments, as well as the laws that apply to them.  The American system of government 
relative to other common systems around the world, the unique role of civil liberties in the American system, and 
current events in American politics. 
 
อษ.320 วรรณกรรมช้ินเอกขององักฤษและอเมริกา                               3 (3-0-6) 
BS320          Masterpieces of British and American Literature 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 หรือไดรั้บอนุมติัจากกรรมการหลกัสูตร 
 งานช้ินเอกทางวรรณกรรมขององักฤษและอเมริกนัท่ีไดค้ดัสรรมาแลว้ ความสัมพนัธ์ของบทอ่านแต่ละ
บทท่ีมีต่อประเด็นทางสังคม วฒันธรรม และจริยธรรมในแต่ละยคุสมยั การเปรียบเทียบลีลาทางวรรณศิลป์ และ
แนวคิดในสมยัดั้งเดิม สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม ่

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230, or approved by the curriculum committee 
 Selected British and American literary classics. How each text relates to the wider social, cultural and 
ethical issues of its period; comparison of traditional, modernist and post-modernist literary styles and concepts. 
 
อษ.321 ยคุจกัรวรรดินิยมในประวติัศาสตร์และวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั   3(3-0-6)   
BS321          Empire in British and American History and Literature 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 หรือไดรั้บอนุมติัจากกรรมการหลกัสูตร 
 จกัรวรรดิขององักฤษและยคุบุกเบิกของอเมริกนัในประวติัศาสตร์และวรรณคดี  การก่อตั้งและการ
เผยแพร่ของลทัธิจกัรวรรดินิยม ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์จกัรวรรดินิยมและงานวรรณกรรมท่ีเลือกสรรมา 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230, or approved by the curriculum committee 
 The British Empire and American frontier in history and literature; the construction and practices of 
imperialism and the relationship between imperial history and selected literary texts. 
 

อษ.340         ศิลปะตะวนัตก         3 (3-0-6) 
BS340          Western Art 
        ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตกโดยเนน้ช่วงพฒันาการทางศิลปะท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของศิลปะต่อสังคม บทบาทของงานศิลปะองักฤษและอเมริกนัภายใตข้นบศิลปะตะวนัตก 
        The history of western art; focusing on major periods of artistic development, the changing 
relationship between art and society, and the place of British and American art within the western art canon.  
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อษ.350 แนวคิดองักฤษและอเมริกนั        3 (3-0-6) 
BS350          British and American Thoughts 
        ภาพรวมเร่ืองแนวคิดต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ ระหวา่งศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 
20 ตอนตน้ แนวคิดทางปัญญาท่ีมีร่วมกนัระหวา่งองักฤษและสหรัฐอเมริกา 
         An overview of ideas that emerged from the English speaking world between the 17th and early 
twentieth century. The common intellectual threads, which bind together Britain and the United States. 
 
อษ.390          การฝึกงาน            3 (3-0-6) 
BS390           Internship 
 วชิาส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีตอ้งการฝึกงานโดยไดรั้บการรับรองและไดห้น่วยกิต 
 A student-driven course for senior students who desire to receive academic credit for approved 
internships 
 
วชิาบังคับเลือก       
สายภาษา วรรณคดีและศิลปะ 
อษ.313    ส่ือสังคมในสังคมองักฤษและอเมริกนั       3 (3-0-6) 
BS313    Social Media in British and American Society  
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.101 และ อษ.111   
 การใชง้าน หนา้ท่ีและประสิทธิผลของส่ือสังคมในองักฤษและสหรัฐอเมริกา โดยใชท้ฤษฎีทางดา้นวาทะ
ศาสตร์และวฒันธรรมในการวเิคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ การบริโภคและการประพนัธ์ผา่นทาง
ส่ือออนไลน์  
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and BS111   

 Uses, functions, and effects of social media in Britain and the United States, using rhetorical and 
cultural theories as lenses to foster critical thinking, consumption, and composing of online information. 
 
อษ.323 วรรณคดีสมยัใหม่                                                        3 (3-0-6) 
BS323          Modern Literature 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 
 พฒันาการของวรรคดีองักฤษและอเมริกนัสมยัใหม่ ความสัมพนัธ์อนัซบัซอ้นของรูปแบบของ
วรรณกรรมสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม ่

Pre-requisite(s):  Have earned credits of BS220 and BS230 
        The modernist movement in British and American literature and the complex relationship between 
modernist and postmodernist literary forms. 
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อษ.324 ชาติพนัธ์ุและอตัลกัษณ์ในวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั     3 (3-0-6) 
BS324          Ethnicity and Identity in British and American Literature 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 
 ประเด็นปัญหาทางชาติพนัธ์ุของคนกลุ่มนอ้ยในสหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา ท่ีปรากฏผา่นงาน
วรรณกรรม นกัประพนัธ์และกวท่ีีเขียนงานซ่ึงน าเสอนประเด็นดา้นชาติพนัธ์ุและอตัลกัษณ์ 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230 
 The ethnic and racial dilemmas that confront minority groups in both the United Kingdom and the 
United States and how these dilemmas are manifested through works of literature. Various authors and poets 
whose works contain very powerful representations of ethnicity and identity. 
 
อษ.325         แนวคิดหลงัอาณานิคมในวรรรณคดี       3 (3-0-6) 
BS325       Postcolonialism in Literature 
  แนวคิดและทฤษฎีส าคญัดา้นหลงัอาณานิคมศึกษา การน าทฤษฎีมาใชว้เิคราะห์วรรณกรรมและ
วฒันธรรม 
  Major concepts and theoretical approaches emerging from postcolonial studies and applying them to 
the critical study of literature and culture. 
 

อษ.333 การละครในองักฤษ           3 (3-0-6) 
BS333         Theatre in Britain  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.220 
 การละครในฐานะการแสดงออกทางวฒันธรรมขององักฤษ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการละครองักฤษกบั
ประเด็นโตแ้ยง้ดา้นอุดมการณ์ วฒันธรรมและศิลปะในองักฤษ ตลอดช่วงศตวรรษท่ี 20 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220  
         Theatre as a form of cultural expression in Britain. The relation of British theatre to key ideological, 
cultural and aesthetic debates in the UK throughout the twentieth century. 
 

อษ.334 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั                                                  3 (3-0-6) 
BS334         British and American Poetry 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 

วชิาสัมมนาท่ีมุ่งศึกษากวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนัในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230    

A seminar course offering an in-depth study of British and American poetry. 
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อษ.335 การละครในสหรัฐอเมริกา                                                                     3 (3-0-6) 
BS335        Theatre in the United States  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.230 
 การละครในฐานะท่ีเป็นรูปแบบหน่ึงในการแสดงออกดา้นวฒันธรรมในสหรัฐอเมริกา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการละครอเมริกนักบัประเด็นดา้นอุดมการณ์ วฒันธรรม และความงามในสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงศตรรษท่ี  20  
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS230 
        Theatre as a form of cultural expression in the United States. The relation of American theatre to key 
ideological, cultural and aesthetic debates in the United States throughout the twentieth century. 
 
อษ.343 ศิลปะองักฤษและอเมริกนัยคุใหม่และร่วมสมยั        3 (3-0-6) 
BS343          Modern and Contemporary British and American Arts 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อษ.340 
        กรอบแนวคิดทางการเมือง สังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในองักฤษและ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถึงปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะบริสุทธ์ิและสถาปัตยกรรม 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS340 
        The political, social and cultural framework of the visual arts in Britain and the United States from the 
1950s to the present day, including the relationship between fine art and architecture. 
 
อษ.423 เพศสภาวะในวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั       3 (3-0-6) 
BS423          Gender in British and American Literature 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 
         การน าเสนอภาพของหญิงและชายในวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั ประเด็นเก่ียวขอ้งกบัเพศภาวะ
ไดแ้ก่สิทธิ อ านาจ การแสดงออกของบุคคล และความหลากหลายของอตัลกัษณ์ทางเพศในยคุต่างๆ 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230 
          The representation of women and men in British and American literature. Comparison of different 
literary periods in terms of rights, power, self-expression, and alternative genders. 
 
อษ.424 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณคดีองักฤษ               3 (3-0-6) 
BS424          Selected Topics in British Literature 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.220  
         สัมมนาประเด็นส าคญัในวรรณคดีองักฤษในเชิงลึก 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220  
         A seminar course offering an in-depth study of key issues in British literature.  
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อษ.425 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณคดีอเมริกนั                       3 (3-0-6) 
BS425          Selected Topics in American Literature 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.230 

สัมมนาประเด็นส าคญัในวรรณคดีอเมริกนัในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS230          

A seminar course offering an in-depth study of key issues in American literature.  
 

อษ.434 หวัขอ้เฉพาะดา้นวรรณกรรมร่วมสมยั                       3 (3-0-6) 
BS434          Selected Topics in Contemporary Literature 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 

สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมร่วมสมยั รูปแบบต่างๆ ของงานวรรณกรรม หรือ
เก่ียวกบัผูเ้ขียนในเชิงลึก 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230 
A seminar course offering an in-depth study of key issues in contemporary literature. 

 

อษ.444 หวัขอ้เฉพาะดา้นศิลปะ          3 (3-0-6) 
BS444      Selected Topics in Art    
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.340 

สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS340 

A seminar course offering an in-depth study of key issues in the arts. 
 

สายวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ 
อษ.353 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรมศึกษา        3 (3-0-6) 
BS353        Introduction to Cultural Studies 
         วฒันธรรมในแขนงวชิาการต่างๆ และการก่อตั้งศาสตร์วฒันธรรมศึกษา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
ก าหนดแนวคิดเชิงวฒันธรรมโดยใชท้ฤษฎีบรรทดัฐาน ทฤษฎีหนา้ท่ีและทฤษฎี (หลงั) โครงสร้าง 
         Culture in different academic disciplines and the emergence of Cultural Studies as a scholarly fields. 
Introduction to normative, functional and (post)structural conceptualisations of culture. 
อษ.354 ภาพยนตร์และสังคมอเมริกนั                  3 (3-0-6) 
BS354          American Film and Society 

ภาพยนตร์ในฐานะงานศิลปะและส่ือเพื่อท าความเขา้ใจสังคมอเมริกนัใหดี้ยิง่ข้ึน เคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ภาพยนตร์ และระเบียบวธีิท่ีจะน าการวเิคราะห์นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาสังคมอเมริกนั 
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         Film as an art form as well as a medium to better understand American society. Basic tools of critical 
film analysis and methods for applying that analysis to a study of American society. 
 
อษ.355 ประวติัศาสตร์สังคมและแรงงานของสหรัฐอเมริกา      3 (3-0-6) 
BS355          Social and Labour History of the United States 
         ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยคุหลงัสงครามกลางเมืองถึงตน้ศตวรรษท่ี 21 ความพยายามต่อสู้ของ
กลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองและองคก์รชนชั้นแรงงานต่างๆ 
         History of the United States from the period that followed the American Civil War to the beginning 
of the twenty first century. Struggles of political movements and working class organizations. 

 
อษ.363 วฒันธรรมประชานิยมในองักฤษและสหรัฐอเมริกา      3 (3-0-6) 
BS363          Popular Culture in Britain and the United States 
         อิทธิพลของวฒันธรรมประชานิยมต่อความคิดและพฤติกรรมในสังคมองักฤษและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 19 ถึงปัจจุบนั ตน้ก าเนิดของวฒันธรรมประชานิยม ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมประชานิยมกบั
บรรยากาศทางสังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุนั้น 

          Influence of popular culture upon the thought and behavior of societies in both Britain and the 
United States from the nineteenth century to the present. Emergence of popular culture and its relation to the 
changing social and political climates of the eras under discussion. 
 
อษ.364 ภาพยนตร์และสังคมองักฤษ         3 (3-0-6) 
BS364          British Cinema and Society 
  ภาพยนตร์ท่ีคดัสรรมาในช่วงทศวรรษ  1930 ถึงปัจจุบนั บทบาทของภาพยนตร์องักฤษท่ีมีต่อการ
ก าหนด และสร้างอตัลกัษณ์ของชาติองักฤษ    
             Selected British films from the 1930s to the present; the role British cinema has played in helping to 
define, mythicize and disseminate British national identity. 
 
อษ.365 การอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสหรัฐอเมริกา       3 (3-0-6) 
BS365          Immigration in the United States 
         ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมอเมริกนักระแสหลกักบัวฒันธรรมของกลุ่มผูอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐาน 
ผลกระทบของการอพยพเขา้และอพยพออกจากสังคมอเมริกนั ผลกระทบของการอพยพท่ีมีต่อสังคมอเมริกนั 
         Interaction between the dominant American culture and the incoming immigrant cultures, with an 
emphasis on the Push and Pull factors and the impact of immigration on American society. 
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อษ.453 ภาพลกัษณ์ของเอเชียในส่ือตะวนัตก        3 (3-0-6) 
 BS453          Images of Asia in Western Media 
         การรับรู้ของชาวตะวนัตกต่อทวปีเอเชียและชาวเอเชียผา่นส่ือต่างๆ รวมถึงการแสดงออกผา่นทางตวับท
และภาพ พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของแนวคิดบุรพทิศนิยมและความไม่พอใจต่อแนวคิดน้ี 
         Western perceptions of Asia(ns) through different media, including textual and visual forms of 
representations.  Historical trajectories of Orientalism and its discontent.  
 
อษ.454         เช้ือชาติและอตัลกัษณ์ดา้นชนชั้นในองักฤษ      3 (3-0-6) 
BS454          Race and Class Identities in Britain 
         ประเด็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางเช้ือชาติและชนชั้นท่ีมีผลต่อทศันคติต่อสังคมและการแสดงออกทาง
วฒันธรรมในองักฤษ 
         Effect of race and class issues on social attitudes and cultural expression in the United Kingdom  
 
อษ.455  หวัขอ้เฉพาะดา้นวฒันธรรมศึกษา       3 (3-0-6) 
 BS455          Selected Topics in Cultural Studies 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.354 หรือ อษ.355  
 สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมศึกษาในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS354 or BS355  
         A seminar course offering an in-depth study of key issues in cultural studies 
 
อษ.463 ประวติัศาสตร์ของแอฟริกนัอเมริกนัและความเคล่ือนไหวดา้นสิทธิพลเมือง        3 (3-0-6) 
BS463          African-American History and the Civil Rights Movement 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.260 และ อษ.261 

ประวติัศาสตร์ของชาวแอฟริกนัอเมริกนั เร่ิมตน้ตั้งแต่ยคุทาส เนน้ยคุเรียกร้องสิทธิพลเมืองช่วงทศวรรษ 
1950 และ 1960 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS260 and BS261 

A history of the African American experience beginning with slavery but placing particular emphasis 
upon the civil rights era of the 1950s and 1960s.  
 
อษ.464 หวัขอ้เฉพาะดา้นประวติัศาสตร์องักฤษ        3 (3-0-6) 
BS464         Selected Topics in British History 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.250 และ อษ.251 
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สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์องักฤษในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS250 and BS251 

A seminar course offering an in-depth study of key issues in British history  
 
อษ.465 หวัขอ้เฉพาะดา้นประวติัศาสตร์อเมริกา        3 (3-0-6) 
BS465          Selected Topics in American History 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.260 และ อษ.261 

สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์อเมริกาในเชิงลึก 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS260 and BS261 

A seminar course offering an in-depth study of key issues in American history 
 
สายการเมืองและสังคมศาสตร์ 
อษ 273 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการเมืองโลก   3 (3-0-6) 
BS273 Introduction to International Relations and Global Politics 
         มุมมองเชิงทฤษฏีดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และการประยกุตใ์ชใ้นการเมืองโลก 
         Major theoretical perspectives in international relations and their application to the analysis of global 
politics.  
 
อษ 274 นโยบายการต่างประเทศขององักฤษ        3 (3-0-6) 
BS274 British Foreign Policy 
        บุคคลส าคญัและโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศขององักฤษ บทบาทขององักฤษ
ในเวทีโลก จากมุมมองทางดา้นประวติัศาสตร์และมุมมองร่วมสมยั 
         The key actors and structures shaping British foreign policy. Britain’s place in the world from 
historical and contemporary vantage points. 
 
อษ 275 นโยบายการต่างประเทศของอเมริกา       3 (3-0-6) 
BS275  American Foreign Policy 
 ประวติัศาสตร์และการวเิคราะห์ นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ 
โดยเฉพาะช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง รวมถึงการข้ึนเป็นมหาอ านาจช่วงสงครามเยน็ และการเป็นมหาอ านาจ
ของอเมริกนัช่วงหลงัสงครามเยน็ 
         A history and analysis of foreign policies in the United States since America’s founding with an 
emphasis on the post-World War II era, including the Cold War and the post-Cold War period of American 
hegemony. 
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อษ 373  จริยศาสตร์            3 (3-0-6) 
BS373  Ethics 
  ภาพรวมเก่ียวกบัสาขาต่างๆของปรัชญาศีลธรรมเบ้ืองตน้ (จริยศาสตร์บรรทดัฐาน อภิจริยศาสตร์ จริย
ศาสตร์ประยกุต)์ หลกัการทางปรัชญาท่ีใชส้นบัสนุนทฤษฏีจริยศาสตร์ และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพื่อแกปั้ญหาดา้นจ
ริยศาสตร์ในชีวิตจริง  
         A broad overview of major areas of moral philosophy (normative ethics, metaethics, and applied 
ethics). Deeper philosophical underpinnings of these theories and their application to real world ethical problems. 
 
อษ.374        สหรัฐอเมริกาและเอเชีย-แปซิฟิก       3 (3-0-6) 
BS374       The United States and the Asia-Pacific 
 อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตั้งแต่สมยัสงครามเยน็ท่ีท าใหอ้เมริกากลายเป็น
มหาอ านาจในภูมิภาค และแนวโนม้ ร่วมสมยัเร่ืองแนวคิดภูมิภาคนิยมในดา้นการทูต การวางนโยบาย การเมือง 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
       The US involvement in the Asia-Pacific, outlining the historical trajectory that led to America’s 
hegemonic role in the region and assessing contemporary trends of regionalism and regionalisation in the fields of 
diplomacy, strategic studies, political economy and culture. 
 
อษ.375         เศรษฐกิจของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา     3 (3-0-6) 
BS375           The Economies of Britain and the United States 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.270, อษ.271 และ อษ.280  
          เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและองักฤษโดยเนน้ท่ีความคลา้ยคลึงและความแตกต่างดา้นเศรษฐศาสตร์
มหภาค เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในระบบเศรษฐกิจโลก 
 

 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270, BS271 and BS280 
          The economies of both the United States and Great Britain with an emphasis on macroeconomic 
similarities and differences. The economies of the two nations in the context of the global economic system. 
 
อษ.383 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเมือง       3 (3-0-6) 
BS383  Introduction to Political Economy 
        ความสัมพนัธ์ของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการวเิคราะห์แนวคิดเของนกัคิดส าคญัทาง
เศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อดมั สมิธ คาร์ล มาร์กซ์ ถึงจอห์น เมยน์าร์ด เคน์ และเฟรดริก ฮาเยค ในเชิงลึก    
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The relationship between politics and economics, including in depth analysis of the ideas of the great 
economic thinkers from Adam Smith and Karl Marx to John Maynard Keynes and Friedrich Hayek.  
 
อษ.384 องักฤษและยโุรป         3 (3-0-6) 
BS384  Britain and Europe 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.270  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองักฤษและสหภาพยโุรป โดยเนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของสหราช
อาณาจกัรในการรวมยโุรป และการออกจากสหภาพยโุรป 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 
 Britain’s complicated relationship with Europe focusing on the UK’s role in and contribution to 
European integration and the impact of the country’s decision to leave the European Union. 
 
อษ.385 ทฤษฎีประชาธิปไตย          3 (3-0-6) 
BS385 Democratic Theories 
 ความหมายของประชาธิปไตยในยคุใหม่ การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของระบอบประชาธิปไตยใน
ฐานท่ีเป็นระบอบการปกครองทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบติั  การวเิคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ 
 The definition of democracy in the modern sense; analysis of strengths and weaknesses of democracy 
as a political system in theory and practice.  
 
อษ.473 โลกาภิวฒัน์            3 (3-0-6) 
BS473  Globalisation 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.270 และ อษ.280   
 ทฤษฎีหลกัเร่ืองโลกาภิวฒัน์และการส ารวจแง่มุมต่างๆดา้นสังคมการเมือง และวฒันธรรมของ
โลกาภิวฒัน์สมยัปัจจุบนั 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 and BS280 
 Major theories of globalization and a critical exploration of socio-political as well as cultural aspects 
of contemporary globalization. 
 
อษ.474  องคก์รการเมืองระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
BS474  International Political Organisations 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.270 และ อษ.280   
 บทบาทของสหภาพเหนือชาติต่างๆ ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ รวมถึงสหประชาชาติและองคก์รอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง และองคก์รระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ  
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Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 and BS280 
         The special role suprastate actors play in a globalized world, including in depth study of the United 
Nations and associated organizations and regional associations  
 
อษ.475 หวัขอ้เฉพาะดา้นสังคมศาสตร์         3 (3-0-6) 
BS475  Selected Topics in Social Science 
 สัมมนาประเด็นส าคญัในสายสังคมศาสตร์และการประยกุตร์ะเบียบวธีิวจิยัทางดา้นสังคมศาสตร์มา
วเิคราะห์หวัขอ้ต่างๆในเชิงลึก 
 A seminar course offering an in-depth study of key issues in the field of social sciences or the 
application of social scientific methods to a specific subject 
 
อษ.483 หวัขอ้เฉพาะดา้นการเมืององักฤษ         3 (3-0-6) 
BS483  Selected Topics in British Politics 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.270 

        สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืององักฤษ  
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 

 A seminar course offering an in-depth study of key issues in British politics  
 

อษ.484 หวัขอ้เฉพาะดา้นการเมืองอเมริกนั        3 (3-0-6) 
 BS484  Selected Topics in American Politics 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้อษ.280 

        สัมมนาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอเมริกนั  
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS280 

        A seminar course offering an in-depth study of key issues in American politics  
วชิาเลือกเสรี             
อษ.206 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 1         3 (3-0-6) 
BS206 Spanish for Communication 1 
วชิาบงัคบัก่อน  ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยศึกษาวชิาภาษาสเปนมาก่อน หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูบ้รรยาย 
วชิาน้ีไม่นบัหน่วยกิตใหส้ าหรับผูท่ี้ศึกษาวชิาโทสเปนและละตินอเมริกนัศึกษา หรือผูท่ี้ศึกษาเป็นวชิาเลือก 

ภาษาต่างประเทศ   
 ภาษาสเปนทัว่ไปในระดบัพื้นฐาน ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการส่ือสารภาษาสเปนใน

ชีวติประจ าวนั 
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Prerequisite: This course is provided for students who have no background knowledge in Spanish or are approved 
by the instructor 
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in Hispanic and  

        Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.   
        Fundamental Spanish with the emphasis on four communication skills of listening, speaking, reading, 

and writing for daily-life communication. 
 

อษ.207 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 2         3 (3-0-6) 
BS207 Spanish for Communication 2 
วชิาบงัคบัก่อน  สอบไดว้ชิา อษ. 206 
วชิาน้ีไม่นบัหน่วยกิตใหส้ าหรับผูท่ี้ศึกษาวชิาโทสเปนและละตินอเมริกนัศึกษา หรือผูท่ี้ศึกษาเป็นวชิาเลือก 

ภาษาต่างประเทศ   
 ภาษาสเปนทัว่ไปในระดบัท่ีสูงข้ึนจากภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร  1 ฝึกทกัษะการฟัง  พูด อ่าน เขียน 

และการส่ือสารภาษาสเปนในชีวติประจ าวนัในระดบัท่ีสูงข้ึน 
Prerequisite:  Have earned credits of SP206 
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in Hispanic and  

         Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.   
        Fundamental Spanish at a higher level with the emphasis on four communication skills of listening, 

speaking, reading, and writing for daily-life communication. 
 

อษ.306 การอ่านและเขียนเชิงวชิาการระดบัสูง        3 (3-0-6) 
BS306         Advanced Academic Reading and Writing 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.101 และ อษ.111 
 ทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการในระดบัสูงเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and  BS111 
 Advanced academic reading and writing skills preparing students for post-graduate research degrees. 
 

อษ.316 ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์         3 (3-0-6) 
BS316         Creative Writing Skills 
             หลกัการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เทคนิคและประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์บบต่างๆ  รวมถึงกวี
นิพนธ์ เร่ืองสั้นและบทภาพยนตร์ 
             Principles of Creative Writing; different techniques and genres including poetry, short stories and 
screen plays 



มคอ.2 
 

35 

 
อษ.317      การเขียนและการโนม้นา้วในบริบทดิจิตลั       3 (3-0-6) 
BS317          Writing and Persuasion in Digital Context 
วชิาบงัคบัก่อน :  อษ.101 และ อษ.111 
  ความสัมพนัธ์ของงานเขียนกบัเทคโนโลยแีละวาทะศาสตร์ ผา่นการอ่าน วิเคราะห์และผลิตส่ือผสม (ตวับท 
ภาพ และเสียง) ซ่ึงเป็นลกัษณะการส่ือสารในยคุดิจิตลั ฝึกฝนทกัษะการอ่าน พูด ฟัง และเขียนผา่นทางการผลิตส่ือผสม 

Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and  BS111 
  A hands-on exploration of how writing intersects with technology and rhetoric by reading, analyzing 
and composing multimedia artifacts (text, image, and sound) that represent communication in digital context. 
Practice reading, speaking, listening and writing skills through producing digital media 
 
อษ.406  การแปลล่าม            3 (3-0-6) 
BS406  Interpreting 
 หลกัการและวธีิการแปลล่าม การฝึกทกัษะทางภาษาท่ีใชใ้นการแปลล่ามไทย-องักฤษในบริบทแวดลอ้ม
ต่างๆ 
 Principles and methods of interpretative translation. Practice of language skills involved in Thai-
English interpretative translation in various scenarios 
  
อษ.407          กลวธีิทางวาทะศาสตร์เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล    3 (3-0-6) 
BS407           Rhetorical Strategies for Effective Communication 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้อษ.220 และ อษ.230 
  การศึกษาวธีิและอิทธิพลของการจูงใจท่ีมีต่อการรับรู้และพฤติกรรมของบุคคล มิติต่างๆ ของวาทะ
ศาสตร์ในการส่ือสารดว้ยการพูดและการเขียนในสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจ การเมือง ส่ือหรือกฎหมาย 
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230 
  Examining how persuasion functions and influences perception and behavior. Different dimensions of 
rhetoric in oral and written communication across a variety of fields, namely business, politics, media, or law. 
 
อษ.497 การคน้ควา้อิสระ         3 (3-0-6) 
BS497         Independent Studies  
 การคน้ควา้อิสระรายบุคคลภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาในหวัขอ้ท่ีสนใจในสาขาองักฤษ-
อเมริกนัศึกษา 
 Supervised individual research projects in an area of choice within British and American studie 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 การฝึกงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์รธุรกิจและหน่วยงานราชการในรายวิชา  อษ.390 การฝึกงาน เป็น

ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ต่อการน าความรู้และทฤษฎีท่ีไดเ้รียนดา้นองักฤษ และอเมริกนัศึกษา มาประยุกตใ์ช้
ในการท างาน พร้อมกบัฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการท างาน ในสาขาอาชีพต่างๆ เปิดโอกาสให้นกัศึกษา
สัมผสักบัสังคมของการท างาน และสร้างเสริม ทกัษะทางอารมณ์และทางสังคม  การนิเทศนกัศึกษาฝึกงานจึง
เป็นการติดตามและวดัผลความกา้วหนา้ของ นกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บทราบแนวทางในการ
พฒันาตนเอง จากอาจารย์นิเทศและ ผูดู้แลการฝึกงานของนักศึกษาในหน่วยงานนั้นๆ  ทั้ งน้ีนักศึกษาต้อง
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 135 ชัว่โมง อยา่งต่อเน่ือง  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) สามารถใชค้วามรู้ความสามารถในสาขาองักฤษ อเมริกนัศึกษาในการท างาน 
2) มีประสบการณ์ในการท างานโดยใช้ภาษาองักฤษในการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง เพื่อ

เตรียมพร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
3) มีวนิยั จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติังานในอาชีพต่างๆ  
4) มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน  

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
135 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้าม)ี 
ขอ้มูลโดยสรุปเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวจิยั  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 อษ.499 การศึกษาอิสระ 
 ศึกษาและวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัองักฤษและสหรัฐอเมริกาตามความสนใจของผูเ้รียนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบและอยูใ่นความดูแลและใหค้  าแนะน าจากอาจารยผ์ูส้อน  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษามีความรู้มีองคค์วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการศึกษาคน้ควา้วจิยัดว้ยตนเอง มี จริยธรรมทาง
วชิาการ 

5.3 ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2    

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
1) นกัศึกษาเตรียมหวัขอ้ท่ีสนใจจะศึกษาและปรึกษาขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูส้อนเพื่อ

ปรับปรุงความเหมาะสมของหวัขอ้ 
2) อาจารยผ์ูส้อนนดัพบนดัพบนกัศึกษาตามก าหนดเวลาเพื่อติดตามความกา้วหนา้และให้

ค  าปรึกษา  
3) นกัศึกษาเก็บขอ้มูลและท ารายงานวจิยัตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลเคา้โครงหวัขอ้ท่ีจะศึกษา 
2) ประเมินผลการน าเสนอรายงานการศึกษาและตวัเล่มรายงานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ

ของผลงาน   
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวดัผล  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 2561  
ขอ้35-48 

1.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 
ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดใหมี้การประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1)  คุณธรรม  จริยธรรม 

 2)  ความรู้ 
         3)  ทกัษะทางปัญญา 
            4)  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

            5)  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุง  
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลกัสูตร โดยด าเนินการต่อไปน้ี 

1)  ส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต 
  2)  ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  3)  ส ารวจระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  1)  ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ 132 หน่วยกิต  
2)  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3)   ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด 

  
 
 
 
 


